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Principais Tipos de Ímãs
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Ímã
Remanência 

(T)

Coercividade

(kA/m)

Produto Energia 

(kJ/m3)

T Curie

(°C)

Ferrite 0,35 – 0,50 200 – 300 30 – 50 460

AlNiCo 1,00 – 1,25 50 – 120 40 – 80 900

SmCo 0,90 – 1,20 600 – 800 150 – 250 750

NdFeB 1,10 – 1,48 900 – 2500 280 - 430 300
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DEMANDA X TIPO DE ACIONAMENTO

Rede (67%)

VFD (23 %)

PM (4%) + SynRn (6%)

Motores BT (100%)

▪ Servomotores não estão sendo considerados.

Induction

Motor (IM)
Permanent 

Magnet(PM)

Syncronous 

Reluctance 

Motor(SRM)

Superficial 

Permanent 

Magnet(SPM)

Hybrid 

Syncronous 

Reluctance 

Motor(HSM)

Motores BT:

• Principais Aplicações: Bombas, 

ventiladores e compressores 

representam em torno de 75% 

da demanda.

• Características: Utilizados em 

aplicações Industriais de 

velocidade fixa e/ou variável em 

que não se requer alta precisão 

no controle de rotação bem 

como alta variação de torque em 

um curto espaço de tempo.



DEMANDA X TIPO DE SERVO MOTOR

Servo Motores AC Síncronos ( >95% )

AC Induction Servo Motor

DC Brushless Servo Motors

Brushed DC Servo Motors            

Linear Servo Motors

Servo Motores (100%)

(< 5%)

Servo Motores:

• Principais Aplicações: 

Máquinas ferramentas, robótica.

• Características: Utilizados em 

aplicações Industriais de 

velocidade variável em que se 

requer alta dinâmica, precisão 

no controle de rotação bem 

como alta variação de torque em 

um curto espaço de tempo:

• até 4x torque nominal;

• baixa inércia;

• reversão “instantânea”;

• precisão de posição;

• precisão de torque 
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TOPOLOGIAS DE MOTORES

MOTOR DE 
INDUÇÃO (IM)

MOTOR DE ÍMÃS 
INTERNOS (IPM)

MOTOR HÍBRIDO DE 
RELUTÂNCIA (HSM)

MOTOR SÍNCRONO 
DE RELUTÂNCIA 

(SRM)

MOTOR DE ÍMÃS 
SUPERFICIAIS (SPM)

SERVO MOTOR

VANTAGENS ✓ Acionado 
diretamente da 
rede de 
alimentação 
(torque de 
partida);

✓ Construção 
robusta: 
permite 
rotações 
elevadas.

✓ Alta densidade 
de potência;

✓ Alta eficiência em 
toda faixa de 
rotação;

✓ Poucos ímãs para 
a montagem;

✓ Sem inclinação do 
rotor: entreferro 
senoidal.

✓ Permite a 
utilização de ímãs 
de Ferrite (IE4);

✓ Densidade de 
potência;

✓ Adequado para 
grandes faixas de 
rotação (rotação 
máxima).

✓ Motor sem ímãs 
e sem gaiola no 
rotor;

✓ Mesma 
densidade de 
potência do 
motor de 
indução. 

✓ Alta densidade de 
potência;

✓ Capacidade de 
atingir 
rendimentos 
elevados.

✓ Alta dinâmica;
✓ Baixa inércia;
✓ Faixa de rotação 

(8000rpm);
✓ Capacidade de 

Torque – de 3 a 
4x a nominal;

✓ Precisão de 
velocidade e 
posicionamento.

DESVANTAGENS ✓ Densidade de 
potência menor 
do que a dos 
motores PM;

✓ Baixa eficiência 
em baixas 
rotações

✓ Ímãs de NeFeB 
(Custo);

✓ Dificuldade para 
atingir 
rendimentos 
elevados;

✓ Quantidade de 
ímãs para a 
inserção;

✓ Montagem por 
pacotes 
inclinados.

✓ Baixo fator de 
potência

✓ Baixa densidade 
de potência;

✓ Corrente elevada;
✓ Montagem por 

pacotes 
inclinados;

✓ Processo de 
montagem 
(colagem dos 
ímãs);

✓ Alto custo de 
ímãs convexos;

✓ Necessidade de 
bandagem para 
rotações 
elevadas;

✓ Faixa de rotação 
(rotação 
máxima);

✓ Ímãs de NeFeB.

✓ Necessidade de 
bandagem;

✓ Ímãs de NeFeB;
✓ Custo da solução 

(inversor, 
encoder).



Aplicações – Tipos de Ímãs

Tacogerador

AlNiCo

Motores para 

Veículos Elétricos

SmCo

Motores Industriais

NdFeB

Motores 

Comerciais e 

Residenciais

Ferrite



Motores com Ímãs Permanentes

Vantagens dos motores com ímãs permanentes

• Rendimento alto → economia de energia

• Volume reduzido

• Peso reduzido 

Característica: Necessita de Controle Eletrônico



Motores com ímãs Permanentes

WMagnet

15kW – 132S

54,4 kg

0,0178 m3

Rendimento = 94.7%

Motor de Indução W22 Plus

15kW – 160M

108,8 kg

0,0312 m3

Rendimento = 90.8%

REDUÇÃO

PESO = 50,0%

VOLUME = 42,9%



Motores com ímãs Permanentes

Motor de Fluxo Axial - protótipo

Aplicação para Tração Elétrica

Dois rotores 

Ímãs de NdFeB segmentados

Motor Spoke – em produção

Aplicação Comercial

Ímãs de Ferrite



Motores PM para aeronaves



Motores para elevadores Gearless - Roomless

▪ Motores de Ímãs permanentes de NdFeB de 

alta energia.

▪ Não necessita caixa de engrenagens 

(gearless).

▪ Economiza espaço de construção (roomless).

▪ Economia de energia de até 70%.

▪ Motor fixo na lateral do poço do elevador.

▪ Potências: 2,5 – 4,5 kW

▪ Torques: 220 – 320 Nm

▪ Velocidades: 120 - 190 rpm

▪ Carcaça: 180 IEC Roller Table



Consumo de ímãs – Motores Industriais



Aerogeradores

Projeto de 2,1 MW – Direct Drive 

2014 a 2019: 350 máquinas 

Massa de ímãs por gerador: 1.800kg

Massa total de ímãs: 630 t

Projeto de 4,2 MW – Direct Drive 

Quantidade prevista para 2021 a 

2024: 300 máquinas

Massa de ímãs por gerador: 3.080kg

Massa total de ímãs: 920 t

Ímã de NdFeB



Consumo de ímãs - Aerogeradores



Mobilidade Elétrica

Jaguar I-Pace Tesla Model 3 Chevy BoltToyota Prius Gen4 BMW 225xe

Audi A3 e-tron Toyota Prius III Chevy VoltNissan Leaf BMW i3

Todos os motores abaixo usam ímãs de Neodímio-Ferro-Boro (NdFeB). Todos os motores possuem ímãs enterrados e barreiras de fluxo.

Isso reduz a aplicação de material magnético, permite o uso do torque de relutância e alcança uma grande faixa de velocidade com

potência constante [1].

[1] A. Krings and C. Monissen, "Review and Trends in Electric Traction Motors for Battery Electric and Hybrid Vehicles," 2020 International Conference on Electrical 

Machines (ICEM), Gothenburg, Sweden, 2020, pp. 1807-1813, DOI: 10.1109/ICEM49940.2020.9270946.



Mobilidade Elétrica - Patentes

O tipo de motor que mais recebeu patentes nos últimos anos é o PMSM.

Aspectos relacionados ao circuito magnético e ao invólucro são as características mais abordadas.

Famílias de patentes por tipo de motor *

505

660

840

957

1048

1966

DC others

Reluctance

Brushless DC

Synchronous others

Induction

PMSM

409

452

488

614

838

1158

1331

Details of windings

Manufacturing, assembling, maintaining or
repairing

Association with shielding, monitoring or
protecting devices

Arrangements for cooling or ventilating

Handling mechanical energy structurally
associated

Casings; Enclosures; Supports

Details of the magnetic circuit

Famílias de patentes por aspectos de máquina enfatizados *

* Uma invenção pode ser classificada em vários grupos
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Conclusão - Revisão Tecnológica

• O motor PM é a tecnologia de motor mais usada para acionamentos de

motores EVs, embora as tendências futuras em motores de tração sejam

a diminuição do volume do ímã, a redução do conteúdo de terras raras

pesadas e a diminuição dos custos do ímã. Mas também a redução da

perda de correntes parasitas dentro dos ímãs permanentes é um tópico. A

maioria dos fabricantes de EV usa motores de fluxo radial com um motor

de ímã permanente interno (IPM) ou um motor de relutância síncrona

assistido por ímã permanente (PMaSynRM). O tipo mais usado de ímã é

o tipo de terras raras, principalmente NdFeB.
PM motor

(Tesla Model 3)

PMaSynRM

(Jaguar I-Pace)

• Altas velocidades acima de 10.000 rpm são uma tendência para motores de tração. Especialmente para os

BEVs, o aumento na densidade de potência pode ser obtido principalmente com um aumento nas velocidades do rotor.

Os motores mais recentes alcançam velocidades de superfície de mais de 120 m/s com velocidades de rotação acima

de 17.000 rpm. Essas conquistas só são possíveis com melhorias nos materiais das chapas de laminação e nos

rolamentos.
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Tendências e Desafios 

- Para os motores elétricos:

Pequenos (appliance) – tendência de utilizar ímãs de ferrite

Industriais – uso de ímãs de NdFeB quando houver retorno de 

investimento na aplicação

Tração Elétrica – ímãs de SmCo.

- Aerogeradores – maior consumo da WEG de ímãs de terras raras

Desafios relacionados à proteção superficial: resistência à corrosão e à 

abrasão.



Obrigado!


